
 

 

 

 

Accept af indbetaling af gebyr for behandling af sager vedr. Syrien 

 

Undertegnede virksomhed accepterer hermed at betale gebyr, jf. bekendtgørelse nr. 1445 af 11. de-

cember 2014 (gebyrbekendtgørelsen) for behandlingen af sag vedrørende et af nedenstående emner. 

  

Sæt kryds 

 

□ Ansøgning om udførselstilladelse for produkter med dobbelt anvendelse til Syrien, jf. arti-

kel 2a, stk. 2, eller artikel 2b, stk. 1, i Rådets forordning nr. 36/2012 eller artikel 3 eller 4 i 

Rådets forordning nr. 428/2009, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1. 

  

□ Ansøgning om tilladelse til at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed efter artikel 3, 

stk. 3, eller stk. 4, litra a, i Rådets forordning nr. 36/2012, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 

2. 

 

□ Ansøgning om tilladelse til at finansiere eller levere finansiel bistand efter artikel 3, stk. 4, 

litra b, i Rådets forordning nr. 36/2012, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2. 

 

□ Ansøgning om tilladelse til at frigive visse indefrosne pengemidler eller økonomiske res-

sourcer efter artikel 16-18 eller 20 i Rådets forordning nr. 36/2012, jf. bekendtgørelsens § 1, 

stk. 1, nr. 3. 

 

□ Anmodning om teknisk vurdering af et produkt, som indgives på grundlag af artikel 2c i 

Rådets forordning nr. 36/2012, dvs. hvor et produkt er tilbageholdt af en toldmyndighed på 

grund af tvivl om, hvorvidt produktet kan udføres uden tilladelse eller er forbudt at udføre til 

Syrien, jf. Rådets forordning nr. 428/2009 og Rådets forordning nr. 36/2012, jf. bekendtgø-

relsens § 1, stk. 1, nr. 4. 

 

□ Anmodning om teknisk vurdering af, om et produkt er omfattet forbuddet mod eksport til 

Syrien af udstyr og teknologi til kraftværker til el-produktion, dvs. om et produkt er opført i 

bilag VII i Rådets forordning nr. 36/2012, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6. 

 

 

Dato:  _________________________ 

Underskrift:  _________________________ 

Navn: _________________________ 
(blokbogstaver) 

Stilling: _________________________ 

Virksomhed: _________________________ 

Faktureringsadresse:  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

CVR-nr.: _________________________ 

EAN-nr.: _________________________ 

 

Denne blanket vedlægges ansøgningen/anmodningen. 


